Notulen
Aanwezig
: alle voetbalverenigingen en de scheidsrechtersvereniging aangesloten bij de FEV
Afwezig
:
Afwezig met kennisgeving : Niels van den Berg, Robert Schrama, Peter Westerveld (Emos), Centrum, Aramea, Avanti,
Sparta, Udi, Drienerlo, Achilles
Notulist
:
Gast
: Marrianne van den Berg, Mattijs van den Berg, Ellen ter Avest, Henk Bolhaar
Datum overleg
Tijdstip
Kenmerk

: 27 oktober 2021
: 19.30 uur
:

Locatie : SEO

FEV bijeenkomst 26 mei 2021 Federatie Enschedese Voetbalverenigingen
AGENDA
Agendapunten
Tijd wie
Welkom + Opening + mededelingen

19.30

Guido

Gemeente Enschede:
Clustering, gevolgen raadsbesluit maandag 25 okt 2021Klankborden
(raden)

19.35

Marianne

Sportaal:
Corona nieuws, nieuwe ontwikkelingen, regioplan

20.00

KNVB
Henk Mededelingen
Ellen
Uitdaging arbitrage https://www.knvb.nl/assistscheidsrechters/ik-word-scheidsrechter
Aanbod Bestuurscoaching & opleiding Besturen met Impact
https://www.knvb.nl/assist-bestuurders/goed-besturen
Meer vrouwen in voetbal https://www.knvb.nl/meer-vrouwen-invoetbal

20.15

Henk

15 min

Ellen

Manifest:
Verdeling thema’s

20.45

Rutger
Jan

Afsluiting

21.30

Guido

Mattijs

15 min

Punt 1: Opening / mededelingen
Voorzitter Guido Wevers opent de vergadering en heet de bestuurders en andere
gasten welkom. Naast de aanwezigen noemt Guido de afwezigen met kennisgeving
en het feit dat de uitnodiging SC Enschede niet bereikt heeft.
Punt 2: Info Gemeente Enschede (Marrianne v/d Berg)
Beleidsmedewerker Sport Marrianne v/d Berg deelt mede dat de gemeenteraad
maandag 25 oktober jl. heeft ingestemd met de begroting die voortgekomen is uit het
haalbaarheidsonderzoek clustering sportparken. Guido vraagt of hiermee de ton
bezuiniging op de voetbal van tafel is. Antwoord: Ja, wethouder Van den Berg heeft
deze overgenomen.
Ze benoemt de reden achter de clusteringsopdracht van de gemeente en gaat de
verschillende projecten langs.
Victoria ’28, FC Aramea en FC Suryoye/Mediterraneo zoeken nog een vierde
vereniging om de MFSA in Enschede Zuid te gebruiken. SC Enschede is hiervoor de
meest logische kandidaat, maar deze club heeft nog geen beslissing genomen.
Over de herinrichting van sportpark Diekman-Oost gaat de gemeente in gesprek met
PW en De Tubanters.
Hans Reefman vraagt namens de SEO naar de stand van zaken rondom de
scheidsrechtersvereniging. Zij worden niet of nauwelijks betrokken bij de gesprekken
rondom Het Diekman. Enkele weken geleden werd Hans door Paul v/d Kraan van FC
Twente telefonisch op de hoogte gesteld van het feit dat er voor de SEO geen plek is
en ook niet komt op Diekman West. Hij vraagt of deze mededeling van FC Twente in
gezamenlijkheid met de gemeente/ Sportaal komt, of dat FC Twente hier uit zichzelf
mee komt. Uit het antwoord van Marrianne blijkt dat dit laatste het geval is. Zij
benadrukt dat de SEO op een goede plek moet terechtkomen.
Op korte termijn volgen beslissingen over TVV ‘91, SVV ‘96, Phenix en Achilles E.
John ter Mors en Henk ter Heegde van Phenix vragen om opheldering van de
situatie rondom Phenix. Er wordt niet tot nauwelijks vanuit de gemeente en/of
Sportaal naar hen gecommuniceerd. Wanneer wil men het sportpark vrijspelen?
Marrianne noemt 2025 en zegt toe z.s.m. navraag te doen bij haar collega’s van
Stadsdeel Oost.
Rama Jagai stipt aan dat er voor SVV wederom een onduidelijke situatie is ontstaan,
net nu het clubgebouw van Rigtersbleek korfbal beschikbaar gaat komen.
Punt 3: Info Sportaal (Mattijs v/d Berg)
Sportregisseur Mattijs v/d Berg vat kort samen van welke tegemoetkomingen en
subsidies de clubs gebruik hebben gemaakt.
Accommodaties: vanuit de gemeente is er regel- en wetgeving Wat mag wel of niet
qua vlaggen, reclame, geluid. Kennisbijeenkomst > buitensport “wat mag er op een
sportpark”.
Indien nog niet het geval, meld je dan aan voor de Nieuwsbrief van Sportaal.
Sportsubsidie van gemeente 50% slechts aangevraagd: sportsubsidie@enschede.nl
Corona: CTB controle kantines. Vraag Ben Snijders van PW: Wat moet je aanleveren
om een aanvraag te doen op de tegemoetkoming voor assistentie bij controles?
Waarderingssubsidie: zit nog geld in de pot: € 2,- per lid per club, voor een activiteit.

FC Noaber: maatschappelijke diensttijd 14-21 jaar betaald vrijwilligerswerk.
Theo Busch van Vogido heeft al een gesprek gehad; goede indruk, geen bijkomende
kosten of andere addertjes onder het gras (Sparta doet t al).
Punt 4: Info KNVB
Henk Bolhaar:
* Weinig gebruik gemaakt van horizontaal overstappen naar andere speeldag (voor 1
okt), in heel Twente 2 clubs (Tubantia/Achilles’12). Ieder jaar aanvragen. Pas na 3
jaar mag je terug naar je oude speeldag.
Vraag Ben: Komt er nu ook een Zaterdag 5e klasse als gevolg van switchen?
Henk: Onderzoek loopt
* aanvalsplan racisme/discriminatie > discriminatiemelder app eigen club andere club
* regeling betalen spelers amateurvoetbal worden gewijzigd. Amateur- en
contractspelers (knvb). Wat is dan amateur: onkostenvergoeding voor werkelijk
gemaakte kosten; reizen, studie etc of de vrijwilligersvergoeding > door club,
gelieerde stichting … ondernemers verboden (1 januari)
Henk vraagt namens Vogido:
Vraag aan clubs: Is het i.v.m. met de veldbezettingsgraad een onderzoek waard om
na te gaan of er genoeg behoefte is om met jeugdteams naar een andere dag dan de
zaterdag?
Bijvoorbeeld junioren op vrijdagavond of pupillen op zondag.
Guido: voorstel vanuit FEV de vraag te stellen en reacties ophalen tbv werkgroep.
Ben: denk aan vrijdag 35+ en 45+
Henk (Phenix): Is er regelgeving vanuit de KNVB/spelregels wat betreft een andere
dan de Nederlandse taal te gebruiken in het veld?
Antwoord: Nee, hierover is niets omschreven. Je kunt niet eisen dat iedereen
Nederlands spreekt, omdat sommige spelers dat niet kunnen. Henk vraagt dit n.a.v.
een voorval bij een wedstrijd van Phenix 1. Scheidsrechters kunnen optreden als zij
zich in woord en gebaar beledigd voelen.
Ellen ter Avest:
Vervangt Maarten Vruggink t/m 1-3-22 als verenigingsadviseur, Maarten organiseert
het EK Futsal.
Melden: tot nu toe gaat het goed in Enschede. Weinig meldingen, stakingen etc ….
Oproep om wel te melden als er wat voorvalt t.b.v. dossieropbouw/gesprek.
Een melding op het mDWF dient vergezeld te gaan van een mail aan de KNVB met
nadere informatie over de melding.
Arbitrage uitdaging: tekort .. opleidingen afronden. Er is geld voor procesbegeleiding
arbitrage (subsidie)
Mattijs: vraag aan clubs meenemen t.a.v. scheidscursus

Besturen: opleidingen. 1 Besturen met impact. 2 bestuurscoach 3. Meer vrouwen in
voetbal (beurs)
Punt 5: Manifest (Rutger Jan)
Flapovers
Thema 1

diversiteit

Sportaal reeds verzorgd

Thema 2

Audit

PW, FEV (Bas Veenendaal), De Tubanters (Marcel ter
Horst), SEO (Bart Lagerward)

Thema 3

Vrijwilligers Victoria (secretaris@victoria28.nl ), FEV Gijs Rekers,
Sparta, Emos, Achilles, Unisson
( bennie.brinkman@hotmail.com ), LSV
( voorzitter@LSV-Lonneker.nl ), TVV, Phenix (Tineke de
Wit
Werven/behouden/opleiden/motivatie vrijw (waarom wil
iemand, ad hoc wel maar regelmatig niet)/ vrijwilligers
vergoeding (wanneer wel/niet, duidelijkheid regeling

Thema 4 Meldingsplicht SEO ( bestuur@seoenschede.nl ), FEV Guido Wevers
( bestuur@feenvo.nl ), Aramea, Vosta
( secrtaris@vosta-voetbal.nl ), SVV’91
( svv1991@gmail.com ), KNVB Ellen ter Avest
( ellen.teravest@knvb.nl )
Thema 5 Gedrag l.lijn

Udi, Vogido (Harry Kobes), Eilermark (Eddy Bodde)
? Sportlust (Timo de Graaff)

Afsluiting:
Bas Veenendaal laat de site van de FEV (www.feenvo.nl) zien.
De agenda en het verslag, de presentatie van Ellen ter Avest, en het haalbaarheidsonderzoek worden op de site geplaatst. Een mail met link ernaartoe volgt,
zodra het verslag klaar is.
Guido deelt mede dat de jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden op
woensdag 19 januari 2022.
Er werd afgesloten, maar toch nog stevig doorgepraat in de groepjes!

Presentielijst + voorkeur Manifest thema’s
#

Vereniging

presentie

Thema 1

Thema 2

1

Aramea

Afw mk

4

5

2

Sparta

Afw mk

3

5

3

EMOS

Afw mk

3

4

4

Achilles E

Afw mk

3

5

5

BSC Unisson

6

FC ‘t Centrum

7

LSV

3

8

Vosta

4

9

SVV

4

10

TVV

3

11

Sportlust Gl.

12

Eilermark

13

Avanti W.

14

Phenix

3

15

Vogido

5

16

De Tubanters

2

17

SC Enschede

18

PW

2

19

Victoria

3

20

Suryoye

Afw Zk

21

Udi

Afw Zk

22

Drienerlo

Afw Zk

23

SEO

3
Afw mk
5

5
Afw Zk

Afw

4, 2

1 diversiteit (bestuur/Sportaal/aanwezige verenigingen)
2 audit (PW)
3 vrijwilligers (Victoria’28)
4 meldingsplicht (Achilles E)
5 gedrag langs de lijn (UDI)

